
คําแถลงนโยบาย

ของ

นายวิสุทธิ์  หมายประโคน

นายกองคการบริหารสวนตาํบลจรเขมาก
ตอ สภาองคการบริหารสวนตําบลจรเขมาก

วันที่ 10 มกราคม 2565



                 ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ไดประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลและนายกองคการบริหารสวนตําบลจรเขมาก  เมื่อวันท่ี  20 เดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2564  กระผมนายวิสุทธ  หมายประโคน  ไดรับความไววางใจจากพี่นองประชาชน ให
ดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลจรเขมาก ซึ่งเปนการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน 
ในวันท่ี 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  บัดน้ีกระผมในฐานะนายกองคการบริหารสวน
ตําบลจรเขมาก ขอตั้งเจตนารมณและหลักการทํางานดวยจิตใจแนวแน    โดยใหประชาชนได
เขามามีสวนรวมในการดําเนินการแกไขความเดือดรอน คือ รวมคิด รวมทํา   ดวยความโปรงใส
สามารถตรวจสอบได    เพื่อพัฒนาตําบลจรเขมากทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมเพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชนชาวตําบลจรเขมาก    อยางทั่วถึงและยั่งยืนในการกําหนดนโยบาย
เพื่อบริหารจัดการและพัฒนาตําบลจรเขมาก  กระผมไดวางแนวทางนโยบาย     โดยคํานึงถึง
แนวนโยบายของรัฐบาล สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580),  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี   12, แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด 



และสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย 

ตลอดจนแผนยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลจรเขมาก  โดย

มุงเนนใหประชาชนอยูดีมีสุข  มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

เปนปรัชญานําทางในการพัฒนาตําบลจรเขมากอยางตอเนื่อง เกิดภูมิคุมกันและมีการบริหาร

จัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม เพื่อใหการพัฒนาสูความสมดุลและยั่งยืน  ใชหลักการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม  หลักความโปรงใส  หลักความ

มีสวนรวม  หลักความรับผิดชอบ หลักความคุมคาและเปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน

และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 (แกไขเพิ่มเติม

ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2549)  ไดมุงเนนการกระจายอํานาจสูทองถิ่น  เพื่อใหทองถิ่นไดจัดการ

บริหารงานของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพตรงตอความตองการ  และตองเปนไปเพื่อ

ประโยชนสุขของประชาชนในทองถิ่นน้ัน 



    นโยบายที่เปนกรอบในการบริหารจัดการการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลจรเขมากแยกเปน   

9 ดาน  ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลจรเขมาก 4 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตท่ีดี

1. ดานโครงสรางพื้นฐาน จะดําเนินการ
    1.1 กอสราง ซอมแซม ปรับปรุงและพัฒนาถนนภายในหมูบาน ระหวางหมูบาน ระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกในการสัญจรไปมา การขนสงสินคา ใหมี
ความสะดวกและรวดเร็ว  มีความปลอดภัย
    1.2 กอสราง ซอมแซม ปรับปรุง และพัฒนาระบบประปาในตําบลจรเขมาก เพื่อประชาชนมีนํ้า
อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ
   1.3 กอสราง ซอมแซม ปรับปรุง ทอระบายน้ํา รางระบายน้ํา ใหเพียงพอกับความตองการของ
ประชาชน
   1.4 ขยายเขตไฟฟาและติดตั้ง ซอมแซม บํารุงรักษา ไฟฟาสาธารณะใหท่ัวถึงทุกพื้นท่ี เพื่อให
เกิดความปลอดภัยแกชีวิตและทรัพยสินของประชาชน



2. ดานพัฒนาชุมชน จะดําเนินการ 

     2.1 การสังคมสงเคราะห  สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกเด็ก สตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  
และผูดอยโอกาสใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
     2.2 สงเสริมการพัฒนาศักยภาพสตรี
     2.3 สนับสนุน  สงเสริม  กลุมอาชีพใหเติบโตและเขมแข็ง  เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุม  ใหมี
ความเขมแข็งอยางยั่งยืน  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     2.4 สงเสริม  สนับสนุนและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพเพื่อยกระดับรายได  และแกไข
ปญหาครอบครัวยากจน  มีความเปนอยูที่ดีขึ้น
     2.5 สงเสริม  สนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน  สินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑและ
ผลิตภัณฑชุมชน (OTOP)

2.6 สนับสนุนการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน (กองทุนวันละบาท)
     2.7 บูรณาการรวมกับหนวยงานในพ้ืนท่ีในการการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด



3. ดานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จะดําเนินการ
3.1 สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  วิถีชีวิตและภูมิปญญา

ทองถิ่น
3.2. พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหไดมาตรฐาน  มีความปลอดภัย เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีสุข

ภาวะท่ีดี  สงเสริมพัฒนาการเด็ก  ทั้ง 4 ดาน  คือ รางกาย อารมณ  สังคม และสติปญญา
    3.3 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนากระบวนการทางการศึกษาทั้งในระบบ  นอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
    3.4 สงเสริมสนับสนุนการใหบริการอินเตอรเน็ต  เพื่อใชในการสืบคนขอมูลและเขาถึงเครือขาย
ตางๆ ในการเรียนรู
    3.5 สงเสริมสรางคานิยม จิตสํานึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมของเด็ก  เยาวชน
และประชาชน
    3.6 สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานประเพณีทองถิ่น เชน งานประเพณีลอยกระทง ฯลฯ
    3.7 สงเสริมสนับสนุนการแสดงศิลปะพื้นบาน นาฏศิลปพื้นบาน
    3.8 สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญทางพุทธศาสนา



4. ดานสาธารณสุข จะดําเนินการ
    4.1 สงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน (EMS)

4.2. สงเสริมและแกไขปญหาดานสาธารณสุขเพ่ือใหประชาชนมีสุขภาวะท่ีดีและมีพลานามัยที่
สมบูรณอยางยั่งยืน
    4.3 เสริมสรางและสนับสนุนการแกไข  การปองกันและปราบปราม  การฟนฟูปญหายาเสพติด
และปญหาอาชญากรรม  
    4.4 สงเสริม  สนับสนุนการบริหารจัดการขยะ  อยางยั่งยืน
    4.5 สงเสริมสนับสนุนการเสริมสรางสุขภาพของประชาชนทุกกลุมอายุ
    4.6 สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
    4.7 การปองกัน  ควบคุมการแพรระบาดของโรคติดตอตางๆท้ังในคนและสัตว  เชน โรคระบาด
โควิด-19  โรคลัมปสกิน ฯลฯ



 5. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จะดําเนินการ
     5.1 สนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  
     5.2 กอสราง  ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ําใตดินแบบปด  เพื่อแกปญหาน้ําทวมขัง 
ลดปริมาณน้ําเนาเสียที่นํ้าทวมขังในท่ีชุมชน 
    5.3 สนับสนุนการดําเนินงานปาชุมชน 
    5.4 สงเสริม  สนับสนุนการ  อนุรักษ  ฟนฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รณรงคสราง
จิตสํานึกใหประชาชนเห็นคุณคา  รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชนสู
ความยั่งยืน



 6. ดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จะดําเนินการ
     6.1 สนับสนุนวัสดุอุปกรณตางๆ  ใหกับศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนองคการบริหาร
สวนตําบลจรเขมาก (อปพร.อบต.จรเขมาก)
     6.2 พัฒนาศักยภาพแกสมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) และเจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบ  เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
     6.3 บริหารจัดการศูนยชวยเหลือประชาชนขององคการบริหารสวนตําบลจรเขมากใหมี
ประสิทธิภาพ 
     6.4 เสริมสรางความมั่นคง  ความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน                        
     6.5 สงเสริมและสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย



ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา
7. การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา จะดําเนินการ
    7.1 กอสราง  ซอมแซม  ปรับปรุงและพัฒนาถนนลาดยาง แอสฟลทติกในตําบลจรเขมาก  
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เปนถนนเช่ือมโยงการทองเที่ยว  
    7.2 สงเสริม  สนับสนุนการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางยั่งยืน  โดยการบูรณาการรวมกับภาคี
เครือขาย
    7.3 อนุรักษ  สงเสริมศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีวิถีชีวิต ภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
    7.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการทองเที่ยว
    7.5 พัฒนา ปรับปรุง Home Stay ท่ีมาตรฐานอยางตอเนื่อง ยั่งยืน 
    7.6 สงเสริม  สนับสนุน  พัฒนาแหลงเรียนรู  กลุมอาชีพตางๆ  เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว 

7.9 สงเสริม  สนับสนุน  การเลนกีฬาของเด็ก  เยาวชนและประชาชน  นําสูความเปนเลิศและ
กีฬาอาชีพ



ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
8. การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม จะดําเนินการ
    8.1 กอสราง  ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ําใตดินแบบเปด  เพื่อแกปญหาภัยแลง  
สามารถกักเก็บน้ําไวใชไดตลอดทั้งป 
    8.2 กอสราง  ซอมแซม  ปรับปรุงถนนดินและลูกรัง  เพื่อสนับสนุนการคาและการขนสงสินคา
ทางเกษตร  การสัญจร  มีความสะดวก  ปลอดภัย
    8.3 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสินคาเกษตรเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม  
    8.4 สงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ  ปลูกพืชผักในฤดูแลง  พืชพลังงาน
    8.5 สงเสริมและพัฒนาดานการตลาด/การมีตลาดกลางรองรับสินคาเกษตร
    8.6 สนับสนุนสินคาเกษตรและสินคาปลอดภัย
    8.7 สงเสริม  สนับสนุน  พัฒนาอาชีพดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
   8.8 สนับสนุนแหลงเรียนรูระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
   8.9 สงเสริมการผลิตและใชปุยชีวภาพ  เพื่อลดตนทุนการผลิตและเพิ่มรายไดใหแกประชาชน 



ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร
9. การพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร จะดําเนินการ  
    9.1 พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร ใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานดวยความจริงใจ  โดย
การจัดอบรมและหรือจัดสงบุคลากรเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ  เพิ่มขีดสมรรถนะใหแก
บุคลากร
    9.2 จัดหาเครื่องมือเคร่ืองในการปฏิบัติงาน  นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสามารถ
บริการประชาชนดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
9.3 สงเสริมใหบุคลากรและองคกรยึดหลักธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการ  เพื่อเปนการลด
ขั้นตอนการใหบริการ อํานวยความสะดวกใหแกประชาชน  มีความโปรงใส  สามารถตรวจสอบได  
ประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด
    9.4 สงเสริมใหบุคลากร  องคกร  ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ
    9.5 สงเสริม  สนับสนุน  กิจรรม/โครงการที่สรางความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกตอสังคม
    9.6 สงเสริม  สนับสนุน กิจกรรม/โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู สรางบรรยากาศของการ
เรียนรู  และสงเสริมการทํางานแบบบูรณาการจากทุกสวนราชการ  หนวยงานท่ีเกี่ยวของ



นโยบายท้ัง 9 ดาน ท่ีกระผมไดแถลงตอสภาองคการบริหารสวนตําบลจรเขมาก  
ดังกลาวขางตน  จะประสบความสําเร็จไดน้ัน  ตองไดรับความรวมมือจาก ทานประธานสภาฯ  
รองประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลจรเขมาก กํานัน  ผูใหญบาน  
หนวยงานตางๆ อีกทั้งพนักงานสวนตําบล  พนักงานจางในฐานะผูปฏิบัติงานในการขับเคลื่อน
นโยบายไปสูการปฏิบัติ  และท่ีสําคัญอยางยิ่งคือ  ประชาชนในตําบลจรเขมาก  ซึ่งกระผมในฐานะ
ท่ีเปนผูไดรับการเลือกตั้งจากประชาชนชาวตําบลจรเขมาก  ในตําแหนงนายกองคการบริหารสวน
ตําบลจรเขมาก ตามกระบวนการประชาธิปไตย  กระผมพรอมคณะผูบริหาร  จะบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตําบลจรเขมาก  ใหบรรลุตามวัตถุประสงคตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภา
องคการบริหารสวนตําบลจรเขมาก  เพื่อประโยชนของทางราชการ  และประโยชนสุขของ
ประชาชนชาวตําบลจรเขมากอยางยั่งยืน



เรื่องที่ไมไดบรรจุไวในนโยบายทั้ง 9 ดานน้ัน เมื่อเปนความตองการของประชาชน
หรือประชาชนไดรับความเดือดรอน จําเปนตองรีบใหการชวยเหลือเปนการดวน ก็จะดําเนินการ
ทันทีตามกรอบแนวทางท่ีจะดําเนินการได หรือหารือกับสภาองคการบริหารสวนตําบลจรเขมาก 
เพื่อดําเนินการตอไป พวกเราจะเดินไปสูเปาหมายและอนาคตแบบบูรณาการอยางยั่งยืน เพื่อเปน 
“จรเขมากเมืองแหงความสุข” ขอขอบพระคุณครับ

 นายวิสุทธิ์ หมายประโคน
   นายกองคการบริหารสวนตําบลจรเขมาก


